SÚMULA 002/2016
REUNIÃO DE DIRETORIA DO CAU/SP
REUNIÃO 002/2016

DATA: 02/02/2016

1

PAUTA:

2

1) Relatório SEBRAE/SP;

3

2) Balanço Plenária;

4

3) Diária Conselheiros;

5

4) Informes do Presidente;

6

5) Informes Diretorias.

7

RELATO:

8

- Lista de Presença: vide Ata da Reunião de Diretoria 002/2016 de 02/02/2016.

9

- Ausências Justificadas: Diretor Financeiro Adjunto Roberto Moreno

10
11

Diretora de Ensino e Formação Débora Frazatto
- Início da Reunião às 14h30min.

12
13

Item 1 – Relatório SEBRAE/SP:

14

- Sem deliberações da Diretoria.

15
16

Item 2 – Balanço Plenária:

17

- Sem deliberações da Diretoria.

18
19

Item 3 – Diária Conselheiros:

20
21
22
23
24
25
26

- Presidente: comenta que na plenária informou aos conselheiros sobre a
correção do valor das diárias proposto pelo CAU/BR; que quando leu com mais
calma a portaria no Diário Oficial da União, ficou preocupado pois interpretou
que haveria engessamento em relação aos deslocamentos dos conselheiros
estaduais; que isso foi esclarecido e que será mantido a quilometragem para os
deslocamentos dentro do estado de São Paulo, conforme já vem ocorrendo;
propõe que seja pago o valor correspondente a uma diária ao conselheiro para
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cobrir despesas relativas a deslocamentos de conselheiros, quando em
atividade do CAU/SP fora do estado de São Paulo. APROVADO.

29
30

Item 4 – Informes do Presidente:

31
32
33
34
35

- Presidente: informa que a presidência recebeu correspondência da Polícia
Civil solicitando para que o CAU/SP indicasse um representante para integrar a
Comissão de Licitação daquela corporação; que no seu entender, isso não
estaria na atribuição do CAU mas que achava importante trazer o assunto para
ser discutido em Diretoria.

36
37
38
39

- Abre-se a discussão e todos concordam que, de fato, a solicitação da Polícia
Civil está fora das atribuições do Conselho ficando APROVADO que o CAU/SP
encaminhará correspondência agradecendo a deferência, mas informando que
não poderá fazer indicação.

40
41
42
43
44
45
46
47

- Presidente: comenta que há um problema em relação à Promotoria de
Altinópolis que, pela terceira vez, encaminhou intimação ao CAU/SP solicitando
manifestação; que a intimação se refere a processo que teve início na gestão
anterior e diz respeito a acidente com vítima fatal em obra naquela cidade; que
em 2014 foi recebida correspondência pelo CAU/SP onde era solicitada
manifestação, por aquela Promotoria, para ver se o projeto estaria de acordo
com as normas técnicas; que naquela ocasião já fora dada informação
esclarecendo que analisar projeto não é competência do Conselho Profissional.

48
49
50
51

- Abre-se a discussão e é avaliado que o mais recomendado é uma explicação
presencial. Fica APROVADO que o Diretor Técnico Altamir entrará em contato
com o Promotor de Altinópolis no sentido de agendar uma visita e esclarecer o
assunto junto àquela Promotoria.

52
53

- Informes Diretorias

54
55
56

- A Diretoria Técnica encaminhará o Manual de Fiscalização para análise das
Diretorias. APROVADO; a DT enviará proposta de calendário das atividades
para todas as Regionais para ajuste de agendas. APROVADO.
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57
58
59

- Presidente: manifesta sua preocupação no sentido de não se ter problemas
de ordem tributária e pede que cada fiscal vá somente uma vez para fora da
sua região. APROVADO.

60
61
62

- Diretora Violeta: manifesta preocupação se quando se fala de EAD é sobre
extensão; que o no seu entender, o ensino a distância não é desejável para a
graduação; que se preocupa com a formação “remota” de arquitetos.

63
64

Próxima Reunião de Diretoria: 16/02/2016 - 14h00min.

65

Nada Mais /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

66
67
68
69

Claudio Mazzetti

Gilberto Belleza

Relator

Presidente
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